
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 листопада 2013 року на факультеті міжнародних економічних відносин Львівської 

комерційної академії відбулося свято з нагоди 20 річниці із Дня створення Факультету. 
Розпочалося святкування науково-практичним 

семінаром на тему "Проблематика міжнародних відносин і 
маркетингу у контексті теорії та практики", на якому 
зібралися студенти, випускники, викладачі, професори, гості.  

Із вітальним словом до усіх присутніх звернувся 
перший проректор Львівської комерційної академії проф. 
Куцик П.О., який наголосив, що за 20 років Факультет 
підтвердив своїми здобутками в науці, в навчанні, в багатьох 
суспільних справах свій авторитет. 

Декан факультету доц. Бойчук І.В. зауважила, що якісний рівень 
освіти, яка надається на факультеті, щороку зростає. Сучасні технології, 
потужний професорсько-викладацький склад, новітня матеріально-
технічна база, яка пропонується Львівською комерційною академією і 
факультетом МЕВ, дозволяє високопрофесійно готувати студентів і 
випускати достойних людей. 

Із привітанням до усіх присутніх 
звернувся проректор з наукової роботи, 
завідувач кафедри міжнародних економічних 
відносин проф. Шевчук В.О., який згадав 
багато веселих історій із 
студентського життя Факультету, та 
наголосив на невичерпному 
потенціалі випускників. 

Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Скибінський 
С.В. відзначив високий рівень професорсько-викладацького 
складу факультету та побажав і подальшого зростання. 

За допомогою сучасних засобів Інтернет-зв’язку привітання лунали із різних країн світу від 
випускників факультету: Рустама Аждара з Ізраїлю, Ірини Лапшиної з Великобританії, Наталії 
Черкас зі США, Анни Дмитрів з Польщі, Галини Коваль з Швейцарії, Любомира Лучечка зі 
США, Юлії Софронової з Ізраїлю, Роксолани Янко з Іспанії, Світлани Чебакової (Джонс) з 
Канади, Софії Корягіної з Росії. 



В межах науково-практичного семінару 
виступили магістри факультету із своїми 
доповідями: Багратуні В. та Шумська С. 
«Маркетингові заходи для активізації ринку 
пива і туристичних послуг: спільне та 
відмінне», Іванишин О. «Економічні наслідки 
застосування політики «кількісного 
пом’якшення»: Що? Як? Чому?», Платко В. 
«Інтернет-банкінг як сучасний засіб 
проштовхування банківських послуг на 
вітчизняному ринку», Полинюк Ю. «Розвиток 
гуртової торгівлі та застосування елементів 
маркетингу в діяльності торговельних підприємств», Шевчук С. «Стабілізаційні механізми для 
України на шляху Євроінтеграції», Сас О. та Бартіх О. «Особливості Інтернет-маркетингу 

підприємства на ринку ресторанних послуг (за 
матеріалами мережі «A la minute»)», Устрицька 
Л. «Вплив акумуляції зовнішнього боргу України 
на обмінний курс».  

Випускники факультету МЕВ, а тепер 
практикуючі спеціалісти О.Фролова (Торба) 
(ТОВ ТВК «Львівхолод»), Т.Федоришин 
(Компанія «АВ МеталГруп»), М.Сирлик (ПАТ 
«Укрінбанк»), О.Мороз (Медичний центр 
«Інтерсоно») відзначили найкращі наукові 
доповіді студентів та нагородили їх пам’ятними 
сувенірами. 

Із спогадами зі своїх студентських років, подякою Факультету за отримані знання і 
сформовані особистості та привітаннями виступили випускники: д.е.н., професор кафедри МЕВ 
ЛКА М.Флейчук, начальник сектора управління міжнародних економічних зв’язків Львівської 
ТПП Н.Карпенчук, директор ТзОВ «Драйбуд» І.Кухар-Савчук, керівник напряму ТМ «Ямаха» 
Ю.Гулімова, директор департаменту МОН "Євробаскет-2015" А.Микитів, бізнес-тренер 
О.Халецька (Позичайло), завідувач сектору Національної ради України з питань телебачення і 
радіомовлення С.Травінська, к.е.н., доцент Львівського національного аграрного університету 
Г.Антонюк, к.е.н., керівник Центру перепідготовки Львівського інституту менеджменту 
О.Мокій, помічник директора департаменту Львівської ОДА О.Седлик (Гамкало). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Святковий концерт відкрив ректор Львівської комерційної академії 

проф. Копич І.М., який з гордістю наголосив на своїй причетності до 
виховання випускників факультету МЕВ, та щиро привітав усіх з ювілеєм і 
побажав процвітання факультету і надалі.  

Після вітального слова ректора академії відбувся святковий концерт 
представників художньої самодіяльності факультету, а також випускників 
та гостей свята. 

Від імені випускників різних 
років із привітаннями звернулися 
випускниця 1995 р. к.е.н., доцент 
кафедри МЕВ ЛКА Ю.Полякова, випускниця 2001 р. 
д.е.н., професор кафедри МЕВ ЛКА М.Флейчук, 
випускниця 2004 р. засновниця ТМ "Смачний", голова 
правління Благодійного фонду "Ми – єдина родина", к.е.н. 
Р.Римарська, випускниця 2007 р. засновниця та директор 
компанії "Міліна аутсорсинг" М.Петрук, випускниця 2008 
р. кервіник відділу продаж Yamaha Ю.Гулімова.  

Художніми номерами, у тому числі танцями у 
різних стилях, піснями, грою на різних інструментах, 
комедійними номерами усіх присутніх потішили 
студенти факультету Андрій Курилець, Соломія 
Шумська, Олена Соколюк,  Андрій Крисевич, Ольга 
Клименко, Михайло Бохенок, Ярина Умриш, Софія 
Яремко, Тетяна Савицька, Андрій Трач та інші таланти 
практично з усіх груп спеціальностей «МЕВ» та 
«Маркетинг».  

 
Особливо зрадів увесь зал, а особливо жіноча його 

частина, коли побачили на сцені гурт «Дикі серцем» і 
його соліста – випускника факультету МЕВ 2011 р. 
Романа Миляна. 

Неймовірний подарунок для факультету зробила 
ведуча радіо FM Галичина Діана Гайворонюк, по 
запрошенню якої свої пісні подарували фронт-мен гурту 
«Мері» Віктор Винник та гурт «Карбон». 

 
На завершення свята декан факультету МЕВ к.е.н., доцент Бойчук І.В. подякувала усім за 

найщиріші привітання і запросила усіх на святкування 25-річчя Факультету. 
 
 


